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 Aqua 4D 
Door Aqua-4D 

Het Aqua-4D systeem bestaat uit een behandelbuis en regelkast, waarmee 
elektromagnetische signalen in het irrigatiewater worden gebracht. Dit geeft een 
aantoonbare verbetering van de moleculaire waterstructuur waardoor o.a. 
voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen. 

LED-UV 
Door Bosaq 

LED-UV is een veelbelovende technologie die momenteel aan een enorme opmars bezig 
is door de dalende prijzen van de LED-UV diodes en de steeds toenemende efficiëntie. 
Ontdek op de stand van Bosaq maar over deze technologie en ontdek het potentieel 
voor de tuinbouwsector.  

Draagbare analysetoestellen 
Door Filterservice  

Filter Service is de Belgische verdeler van Macherey Nagel producten  met in hun 
gamma producten om zelf  wateranalyse uit te voeren: van eenvoudige teststicks tot 
kits met of zonder photometer om parameters zoals pH, nitraat , ammonium, peroxides 
, … te meten .  

Spuistroomzuivering obv MBBR 
en  fosfaatadsorptie door Iron 
Coated Sand (ICS)  

Door KU Leuven  

Het Process and Environmental Technology Lab van de KU Leuven ontwikkelde enkele 
jaren geleden een robuuste waterzuiveringstechniek die met succes toegepast werd 
voor de verwijdering van nitraat uit de spui in de glastuinbouw. De techniek is 
gebaseerd op een zuivering via klassieke heterotrofe denitrificatie in een slib-op-drager-
systeem. Dit is een biologisch proces waarbij denitrificerende micro-organismen 
groeien op een vaste drager die in suspensie wordt gehouden in de biologische reactor. 
Dit systeem biedt heel wat voordelen ten opzichte van klassieke biologische 
waterzuivering. Het systeem is beter bestand tegen hydraulische piekbelastingen en 
temperatuurschommelingen. Daarnaast is de gebruikte technologie ook compact en 
vraagt het relatief weinig onderhoud en nazicht.  
Uit de eerste experimentele resultaten op laboratorium- en pilootschaal blijkt duidelijk 
dat de technologie ook geschikt is om het drainagewater van vollegrondtoepassingen 
en serres te behandelen alvorens het geloosd wordt in de omliggende grachten. 
Ondertussen werden reeds 3 full-scale installaties gebouwd en opgestart (PCS 
Destelbergen, drainage van maïsperceel en drainage van serre slateelt) en zijn de eerste 
resultaten alvast veelbelovend. Eventueel nog aanwezige fosfaten kunnen door middel 
van een adsorptiefilter gevuld met Iron Coated Sand (ICS) verwijderd worden uit het 
drainagewater.    

Selectieve natriumverwijdering 
Door Horticoop 

De SRU-unit van Horticoop laat toe natrium te verwidjeren d.m.v. ionenwisselaars. Door 
de regeneratie van de harsen, kan zelfs een deel van de nutriënten als meststof 
hergebruikt worden.  

Ministry of Solar Hemelwaterbassins aanwenden om energie op te wekken? het kan. Ministry of Solar 
vertelt je meer over de mogelijkheden van zonnepanelen op bassins.  

Selectieve natriumverwijdering 
en papierbandfiltratie  
Door Moor filtertechniek 

Moor filtertechniek presenteert de zuiveringsinstallatie Poseidon welke natrium 
verwijdert uit het drainwater, met behoud van kostbare nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen, en bespaart tot 80% lozingswater.  
Daarnaast presenteert Moor Filtertechniek ook de papierbandbandfilter.  

Spuistroomzuivering 
(nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen) 
Verhoeve Milieu en Water  

Verhoeve Milieu en Water werkt binnen het Zunurecproject actief aan een mobiele 
zuiveringsinstallatie die spuistroom zowel zuivert van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen. Uniek aan deze installatie is dat een belangrijk deel van 
de nutriënten opnieuw als meststoffen kunnen ingezet worden.  Kom meer te weten 
over de laatste resultaten.  

Studienamiddag & technologiebeurs:  

Water & recirculatie … van probleem naar oplossing ?! 
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Dimensionering waterbassins 
WADITO 
Door PSKW  

Is uw waterbassin voldoende groot gedimensioneerd? Hoeveel extra opslag zou u uit de 
nood helpen? Ontdek er meer over op de stand van WADITO en ga zelf aan de slag.  

WaterIQ? WaterIQ is actief op verschillende domeinen: 
- Productie van hoogwaardig gietwater met de Opticlear diamond
- Verbeteren van de wortelontwikkeling met microflora management
- Emissie en EC-beheer. Het OPTICLEAR DIAMOND® systeem van Water IQ International
verwijdert gemiddeld 95-99% van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen uit spui
water van uiteenlopende teelten

Algenpreventie  
Door WVT Industries 

Hexa-Cover zijn zeshoekige kunststof elementen die nauwsluitend naast elkaar komen te 
liggen, en zo een drijvende bedekking van het wateroppervlak vormen, ongeacht het 
oppervlak en de vorm van de wateropslag. 
Hierdoor wordt de algengroei in het water tegengegaan, wordt verdamping en geurhinder 
tegengegaan. 

Mooi Glaslandschap Overweeg je de bouw van een nieuwe serre of waterbassin? Glastuinbouwbedrijven maar 
ook waterbassins dienen in het landschap geïntegreerd te worden. Kom meer te weten 
over de voorschriften om bassins beter in het landschap te integreren en maak kennis met 
enkele voorbeelden.  
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